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ПРОЦЕС ПРОШИРЕЊА ЕУ: 
КОНЦЕПТ «ПРЕЛИВАЊА»*
Сажетак
У овом чланку, аутори се баве питањем процеса проширења
ЕУ. Да ли се процес проширења ЕУ може сагледати кроз призму
неофункционалистичке теорије и процеса преливања? Аутори у
раду указују на неке недоречености класичне неофункцион
 али
стиче школе, али сматрају да савремени неофункционализам може
представљати користан аналитички оквир за објашњење динамике
процеса проширења ЕУ. Чланак ће бити подељен у два дела. У пр
вом делу, аутори анализирају концепт преливања као основу нео
функционалистичке логике. Полазећи од схватања овог концепта
у класичној неофункционалистичкој теорији, указаће се на неке
недостатке, и на редефинисање овог концепта од стране савреме
ног неофункционализма. У другом делу, аутори настоје да објасне
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете
и науке Републике Србије.
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процес проширења ЕУ кроз призму концепта преливања. Основно
полазиште је да концепт преливања није само релевантан за анали
зу унутрашње структуре ЕУ, већ и за процес проширења ЕУ, који се
може сагледати двоструко: као «унутрашње» преливање у оквиру
ЕУ, али и као «спољашње» преливање изван граница ЕУ.
Кључне речи: политички актери, проширење ЕУ, неофункционализам,
преливање, идентитет, европска интеграција, политичке
институције.

Упркос чињеници да процес проширења ЕУ не одређује са
мо будућност држава које постају њене чланице, већ и сâме Европ
ске уније, његово проучавање је занемарено у теоријама европске
интеграције. Тако Фрис (Lykke Friis) и Марфи (Anna Murphy) на
воде да су се класичне теорије европске интеграције, неофункцио
нализам и теорија међувладиних односа, усмериле на унутрашње
покретачке снаге и кочнице интеграције, занемарујући притом из
учавање односа ЕУ и трећих држава.1) Када је реч о класичној нео
функционалистичкој теорији, то је и разумљиво, будући да је ова
теорија напуштена још пре првог таласа проширења ЕЗ. Међутим,
често се превиђа да је и у радовима неких неофункционалиста ис
тицано да интеграција има и географску, а не само функционалну
димензију, те да су са развојем интеграционог процеса суседне др
жаве привучене чланством у регионални интеграциони пројекат.2)
Циљ овог чланка је да сагледа процес проширења ЕУ кроз
призму савремене неофункционалистичке теорије. Аутори сма
трају да «ревидирана» неофункционалистичка теорија може пред
стављати одговарајући оквир за објашњење динамике процеса
проширења ЕУ. Савремени неофункционализам одбацује детерми
низам и разматрање напретка целокупног интеграционог процеса,
који су обележили класични неофункционализам, и има за циљ
да пружи објашњење за одређене политичке процесе. За разлику
од класичног неофунционализма, савремени неофункционализам
узима у обзир и факторе изван интеграционог процеса, тј. спољно
политичко и економско окружење које делује на понашање наци
оналних и супранационалних актера, и тако утиче на ЕУ и домаће
1) Lykke Friis, Anna Murphy, «The European Union and Central and Eastern Europe: Governan
ce and Boundaries», Journal of Common Market Studies, vol. 37, n° 2, 1999, p. 212.
2) Ернст Хас је указивао на значај концепта који бисмо могли назвати географско прелива
ње. Наиме, сарадња једне групе држава имаће ефекте на државе које су изван интегра
ционог процеса изменом постојећих образаца трговинских односа. Треће државе могу,
заузврат, утицати на интеграциони процес. Овај аспекат неофункционалистичке теорије
се често превиђа, иако ЕУ данас изналази начине да се прилагоди све већем броју зах
тева за чланство. Видети: Laura Cram, «Integration theory and the study of the European
policy process. Towаrds a synthesis of approaches», in Jeremy Richardson (ed.), European
Union. Power and policy-making, 2nd edition, Routledge, London, 2001, p. 59.
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структуре. Чланак ће бити подељен у два дела. У првом делу, раз
матраће се концепт преливања као основа неофункционалистичке
логике. Полазећи од схватања овог концепта у класичној неофунк
ционалистичкој теорији, указаће се на неке недостатке, и на реде
финисање овог концепта од стране савременог неофункционали
зма. Други део рада објашњава процес проширења ЕУ кроз призму
савремене неофункционалистичке логике. Основно полазиште је
да концепт преливања није само релевантан за анализу унутрашње
структуре ЕУ, већ и за процес проширења ЕУ, који се може сагле
дати двоструко: као «унутрашње» преливање унутар ЕУ, али и као
«спољашње» преливање изван граница ЕУ.

НЕОФУНКЦИОНАЛИЗАМ 
И КОНЦЕПТ ПРЕЛИВАЊА
Родоначелници неофункционалистичке теорије интеграције,
Ернст Хас (Ernst B. Haas) и Леон Линдберг (Leon N. Lindberg), сма
трали су да је интеграција процес који има своју динамику. Полазе
ћи од ове поставке, можемо да издвојимо неколико елемената који
одређују класичну неофункционалистичку теорију. Најпре, шта је
то што покреће процес интеграције? Неофункционалисти сматра
ју да процес интеграције покрећу интереси актера.3) Како долази
до формулисања националног интереса? Према неофункционали
стичкој теорији, дефинисање националног интереса је производ
плуралистичког процеса у којем влада преговара са бирократијом
и интересним групама, који делују изван националних оквира. У
средишту ове теорије је, дакле, плуралистичко образовање интере
са, у којем учествују различити актери који нису ограничени дома
ћим политичким оквиром. Државе остају значајни, али не и доми
нантни актери у регионалном/међународном систему.
Кључни актери интеграционог процеса су елите вођене ин
тересима. Понашање елита је рационално, оне процењују учинке
своје активности, у циљу максимизовања користи. Тако Хас на
води да «добри Европљани» нису главни креатори нарастајуће
регионалне заједнице, већ да је «процес формирања заједништва
условљен национално конституисаним групама са специфичним
интересима и циљевима, које су вољне и способне да прилагоде
своје тежње усмеравањем ка супранационалним средствима када
3) Philippe Schmitter, «Ernst B. Haas and the legacy of neofunctionalism», Journal of European
Public Policy, vol. 12, n° 2, 2005, p. 259.
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се тај преокрет чини профитабилним».4) Дакле, неофункционали
зам повезује процес интеграције и задовољење индивидуалних ин
тереса који, кроз сарадњу и повезаност, постају колективни инте
реси. Међутим, ови интереси нису статични, непроменљиви, већ
се могу мењати током интеграционог процеса. Хас је истицао да
не постоје фиксни национални интереси, јер су преференције по
литичких актера формулисане на основу вредности које детерми
нишу «осећај» актера за дати интерес.5)
Процес интеграције, схваћен као производ јачања међуна
родне повезаности и плуралистичке политике која је вођена ин
тересима, условљава («притиска») актере вођене интересима да
преносе своја очекивања, па и приврженост (Хас) на нови центар,
тј. супранационалне институције, које почињу да доносе нове,
усклађујуће одлуке и решења, те постају центар новог политичког
одлучивања, носиоци интеграционог процеса који имају своју ди
намику, природу, коју њени ствараоци тешко могу да контролишу.6)
Ове институције утичу на перцепцију интереса националних ели
та. Дакле, кључна улога у процесу интеграције припада недржав
ним актерима, али државе чланице остају значајан чинилац про
цеса, иако не одређују правац и опсег промена. Надаље, систем
одлучивања у оквиру процеса интеграције не сагледава се као ре
зултат међудржавног стратегијског погађања, чији је резултат «нај
мањи заједнички именилац», већ као процес изградње заједничких
интереса који кроз социјализацију актера условљава формирање
консензуса између влада држава чланица и води ка заједничким
циљевима. У том смислу, Хас дефинише супранационални начин
одлучивања као «кумулативни образац прилагођавања у којем се
учесници уздржавају од безусловних предлога (вета) и теже да
постигну споразум путем компромиса који ће побољшати зајед
ничке интересе».7) Државе се, дакле, споразумевају да један део
надлежности пренесу на супранационалне институције, како би
оствариле одређене циљеве, а затим откривају да задовољење ове
функције има утицај на процес интеграције. Најзад, неофункцио
налистичка теорија сматра да економска међуповезаност изазива и
4) Ernst B. Haas, The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950-57, Stan
ford University Press, Stanford, 1958, p. xiv.
5) Ernst B. Haas, «Does Constructivism Subsume Neo-functionalism?», in Thomas Christian
sen, Knud Erik Jorgensen, Antje Wiener (eds.), The Social Construction of Europe, Sage,
London, 2001, p. 23.
6) Ernst B. Haas, The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950-57, Stan
ford University Press, Stanford, 1958, p. 29.
7) Ernst B. Haas, «Technocracy, Pluralism and the new Europe», in Stephen Grauband (ed.), A
New Europe? Houghton Miffllin, Boston, 1964, p. 66.
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убрзава даљу интеграцију. Економска међузависност се, као и код
теорије међувладиних односа, узима за полазну основу при обја
шњењу државних преференција.8)
Како се објашњава динамика интеграционог процеса? Нео
функционалисти уводе појам «преливања» (spillover), као кључни
концепт у објашњењу динамике и промена интеграционог проце
са. Концепт преливања сагледава се као покретачка снага функ
ционално-економске интеграције. У његовој основи је идеја да су
одређени економски сектори у тој мери међузависни да их је не
могуће изоловати од других сектора. Према Линдбергу, концепт
преливања се односи на «ситуац
 ију у којој одређена акција која
је везана за одређени циљ, доводи до ситуације у којој првобитни
циљ може бити остварен само уз предузимање додатних акција,
које, заузврат, стварају потребу за даљим акцијама».9) Другим ре
чима, преливање се дешава када првобитни задаци и овлашћења
централних (супранационалних) институција стварају ситуацију
или серију ситуац
 ија које могу бити решене само даљим ширењем
задатака и овлашћења. Отуда концепт «функционалног прелива
ња» представља функционално-економски основ за даљу интегра
цију.10) Функционално преливање онемогућава националне елите
да реализују интересе на националном нивоу, што доводи и до про
цеса социјализације, у којем елите преносе своја очекивања, поли
тичке активности (и лојалност) на нови, наднационални центар.
Процес социјализације актера у перспективи ће довести до поли
тичке интеграције («политичко преливање»). На тај начин елите
дају политички стимуланс процесу интеграције. Политичка инте
грација различито је тумачена од стране представника неофункци
онализма. Док је Хас сматрао да је политичка интеграција «процес
у којем су политички актери (...) наведени да преместе националну
приврженост, очекивања и политичке активности на нови и шири
центар»11), дотле је Линдберг имао «опрезнији» приступ, јер је ин
теграцију сматрао као «процес у коме су политички актери у више
различитих поставки убеђени да пренесу своја очекивања и поли
8) Видети: Дејана Вукчевић, «Европски и национални идентитет у процесу европске инте
грације: неофункционалистичко виђење», Срспка политичка мисао, вол. 32, бр. 2, 2011,
стр. 97.
9) Leon N. Lindberg, The Political Dynamics of European Economic Integration, Stanford Uni
versity Press, Stanford, 1963, p. 10.
10) Arne Niemann, Explaining Decisions in the European Union, Cambridge University Press,
Cambridge, 2006, p. 18.
11) Ernst B. Haas, «International Integration : The European and the Universal Process», Interna
tional Organization, vol. 15, n° 3, 1961, pp. 366-367.
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тичке активности на нови центар».12) Линдберг је, дакле, сматрао
да елите преносе своја очекивања, али не и приврженост, лојал
ност, на нови (супранационални) центар.
Поред овога, Линдберг је под политичком интеграцијом под
разумевао и процес у којем се нације одричу жеље и способности
да спроводе спољну и унутрашњу политику независно једна од
друге, већ теже заједничким одлукама или делегирању политичког
одлучивања на нове, централне органе.13) Исто тако, Линдберг је,
за разлику од Хаса, који се бавио невладајућим елитама, указивао
на значај владајућих елита и процес социјализације међу нацио
налним јавним службеницима. Према овом аутору, развој комитета
и радних група на нивоу ЕЗ довео је до учесталих контаката између
националних јавних службеника али и новог односа са европским
институцијама. Отуда значај процеса социјализације, који доводи
до постизања консензуса међу владама држава чланица и води ка
даљим интеграционим циљевима. Овај процес је назван engrenage
и често је поистовећиван са појмом политичког преливања. Кључ
ни моменат је да се одбацује класично међувладино стратешко
преговарање и погађање, већ се кроз процес социјализације долази
до изградње заједничких интереса међу државама чланицама.14)
Супранационалне институције, као агенти интеграције, има
ју значајан утицај на процес интеграције. Супранационални си
стем тежи да умањи разлике и доведе до изградње заједничких
интереса. Притом, за неофункционалисте, Комисија има кључну
улогу у процесу «култивације» функционално-економске логике.
Наим
 е, Комисија је постепено ширила свој мандат како се интегра
ција продубљивала, и тиме дала нови подстицај целом процесу.15)
Суочена са многобројним критикама, неофукционалистичка
теорија је убрзо напуштена. Оспоравања ове теорије су се пре све
га односила на концепт преливања, који је, према Хасу, схваћен
као аутоматски процес. Ипак, оно што се по нама може замерити
неофункционалистима је одсуство јасног и прецизног дефиниса
ња услова под којима се преливање остварује. Јер, овај концепт је
постепено почео да се употребљава за означавање сваког неофунк
ционалистичког објашњења неке политичке промене. Отуда је овај
12) Leon N. Lindberg, The Political Dynamics of European Economic Integration, op. cit., p. 6.
13) Ibid.
14) Arne Niemann, «The PHARE programme and the concept of spillover: neofunctionalism in
the making», Journal of European Public Policy, vol. 5, n° 3, 1998, p. 430.
15) Ernst B. Haas, «International Integration : The European and the Universal Process», op. cit.,
p. 369.
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концепт остао без јасног значења, и уместо да представља кључни
елемент у објашњењу процеса интеграције, постао је синоним за
конфузност.16) Неофункционализам није успео да установи јасну
разлику између рационалистичких и конструктивистичких меха
низама, јер су обе групе механизама подложне трансформативним
променама и обухваћене идејом преливања.17) За Ернста Хаса, кон
цепт преливања је представљао кључни механизам за објашњење
«експанзивне логике» процеса европске интеграције.
Каснији радови су настојали да установе који су то фактори
који условљавају експанзивну логику интеграције, тј. механизме
преливања. Отуда присуствујемо покушају оживљавања неофук
ционалистичког приступа. Модернизовани неофункционалистич
ки приступ представља комбинацију традиције рационалног избо
ра, са рационалним актерима који су усмерени на своје интересе, и
конструктивизма, са актерима који су способни да уче и да мењају
своје перцепције. Постоји материјални свет, али он само делимич
но обликује понашање актера, јер способност актера да уче има
утицај на начин на који они дају значење материјалном свету. Ак
тери улазе у нове односе на основу рационалног избора, али теже
да развију одређене норме и идентитете и могу да мењају своје
преференције као резултат искуства или интеракције. Дакле, инте
реси и идентитети актера су конституисани и од материјалних и од
когнитивних структура. Њихове преференције су обликоване со
цијалном интеракцијом и структурама, нормама и правилима. Оту
да у савременом неофункционализму логика последица и логика
подесности коегзистирају. Савремени неофункционализам такође
одбацује аутоматизам у концепту преливања. Тако Арне Ниман
(Arne Niem
 ann) под концептом преливања подразумева притиске
ка даљој интеграцији у другим секторима, али и притиске за јача
ње сарадње у једном истом сектору. Ови функционални притисци,
међутим, не одређују понашање актера у неком механичком или
предвидљивом облику, већ актери треба да их опазе као такве и
реаг ују на њих.18)
Савремени неофункционализам узима у обзир и факторе
изван интеграционог процеса, тј. спољно политичко и економско
окружење које делује на понашање националних и супранацио
налних актера, и тако утиче на ЕУ и домаће структуре. Ови егзо
16) Arne Niemann, Explaining Decisions in the European Union, op. cit., p. 29.
17) Frank Schimmelfennig, Berthold Rittberger, «Theories of European Integration : Assumpti
ons and Hypotheses», in Jeremy John Richardson (ed.), European Union: power and policy
making, 3rd edition, Routledge, London, 2006, p. 84.
18) rne Niemann, Explaining Decisions in the European Union, op. cit., p. 30.
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гени фактори утичу на динамику интеграције. Управо је једна од
важних замерки неофункционалистичкој теорији било занемари
вање утицаја спољног окружења. Тако неки аутори указују да ме
ђународно политичко и економско окружење представља значајну
компоненту у објашњењу динамике процеса европске интеграције,
те уводе концепт тзв. «реактивног преливања» који укључује ана
лизу међународног окружења приликом објашњења преноса поли
тичког одлучивања на регион
 ални ниво.19) Филип Шмитер (Philip
pe Schmitter) је разматрао проблем тзв. «екстернализације», у циљу
повезивања Европске заједнице и њеног окружења. Овај аутор је
указивао на значај грађења заједничких позиција и политика у по
већању колективне преговарачке моћи Европске заједнице према
трећим лицима. Према Шмитеру, онда када регионална интегра
ција буде установљена и доведе до развоја заједничких политика,
учесници ће бити приморани да усвоје заједничке политике према
трећим државама. Државе чланице ће отуда усвојити «колективну
спољну позицију» и у том процесу ће се све више ослањати на но
ве централне институције.20)
Када је реч о концепту политичког преливања, савремени
неофункционализам полази од премисе да националне елите, када
спознају да проблеме од суштинског интереса не могу бити реше
не на задовољавајући начин на домаћем нивоу, преносе своје ак
тивности и очекивања на нови (супранационални) центар. На тај
начин, елите подстичу даљу интеграцију, јер дају политички сти
муланс процесу. Ипак, ово класично неофункционалистичко ста
новиште трпи одређене измене у савременом неофункционализму.
Тако Ниман под појмом политичког преливања подразумева развој
организованих интереса на европском нивоу, који је превасходно
везан за невладајуће елите, које мењају своје перцепције кроз про
цес учења. Овај процес подразумева развијање, у оквирима држава
чланица, политичког подстицаја за даљу интеграцију.21)
Нови облици преливања се појављују у савременој варијанти
неофункционализма. Тако Ниман уводи појам социјалног прели
вања, који подразумева процес социјализације међу националним
јавним службеницима у оквиру Савета министара ЕУ, који усло
вљава да се политичко одлучивање не сагледава као класично ме
ђудржавно преговарање већ као супранационално решавање про
19) Terrence Guay, «Integration and Europe’s Defence Industry: A “Reactive Spillover” appro
ach», Political Studies Journal, vol. 24, n° 3, 1996, p. 413, 416.
20) Philippe Schmitter, «Three Neo-Functional Hypotheses About International Integration», In
ternational Organization, vol. 23, n°1, 1969, p. 165.
21) Arne Niemann, Explaining Decisions in the European Union, op. cit., p. 35.

138

Дејана М. Вукчевић, Миша Стојадиновић

Процес проширења ЕУ: ...

блема.22) Процес социјализације доводи до постизања консензуса
између влада држава чланица, и доприноси даљем развоју процеса
интеграције. Ово становиште налазимо и у конструктивистичком
приступу, који истиче да процес социјализације условљава влада
јуће елите да врше избор одређених политика, идеја, стратегија и
конкретних интереса. Тако је Џефри Луис (Jeffrey Lewis) на при
меру анализе рада Комитета сталних представника (КОРЕПЕР)
настојао да истражи ефекте социјализације кроз механизме убеђи
вања и правила понашања (учења)23), док је Јан Бејерс (Jan Beyers)
анализирао деловање националних бирократа у радним групама
Савета министара ЕУ.24) Поменимо и Кристофа Мејера (Christop
he Meyer), који је истраживао степен социјализације у области
безбедносне политике ЕУ. Овај аутор истиче да су нове структуре
одлучивања у овој области (Комитет за политичка и безбедносна
питања, Војни комитет, Штаб ЕУ) способне да доведу до ускла
ђивања стратегијског размишљања држава чланица и до стицања
поверења у безбедносну политику ЕУ.25)
Такође, савремени неофункционализам указује на значај тзв.
култивационог преливања чије корене можемо наћи још у раним
неофункционалистичким радовима. Наиме, и Хас и Линдберг су
указивали на интегративни утицај Европске комисије, и на раз
вој култивационих односа са интересним групама и националним
јавним службеницима у циљу реализације циљева интеграције, и
изградње заједничких интереса. Међутим, рани неофункционали
зам није довољно изучавао овај вид преливања, и ограничио га је
на одређене институције (Комисија), што је било и разумљиво у
почетној фази процеса европске интеграције. Савремена варијан
та неофункционализма означава култивационо преливање у ширем
смислу, као склоност супранационалних институција да унапреде
европски интеграциони процес. Притом Европска комисија остаје
најзначајнији актер овог вида преливања.26)
22) Ibid, pp. 37-38.
23) Jeffrey Lewis, «The Janus Face of Brussels : Socialization and Everyday Decision Making in
the European Union», International Organization, vol. 59, n° 4, 2005, p. 939.
24) Jan Beyers, «Multiple Embeddedness and Socialization in Europe: The Case of Council Offi
cials», International Organization, vol. 59, n° 4, 2005, p. 900.
25) Christophe Meyer, «Convergence Towards a European Strategic Culture? A Constructivist
Framework for Explaining Changing Norms», European Journal of International Relations,
vol. 11, n° 4, 2005, p. 538.
26) Видети: Arne Niemann, Explaining Decisions in the European Union, op. cit., p. 42; J. Tran
holm-Mikkelsen, « Neofunctionalism: Obstinate or Obsolete ? », Millennium: Journal of In
ternational Studies, vol. 20, n° 1, 1991, p. 6; Catherine Macmillan, « The Application of Neo
functionalism to the Enlargement Process : The Case of Turkey », Journal of Common Market
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Савремени неофункционализам одбацује детерминизам и
разматрање напретка целокупног интеграционог процеса, који су
обележили ранији неофункционализам. Савремена варијанта има
за циљ да пружи објашњење за одређене политичке процесе. При
том, узимају се у обзир и дезинтегративне појаве, које нису биле
истраживане од стране раних неофункционалиста. Примера ради,
у одсуству јаких дезинтегративних појава, чак и слабе интегратив
не снаге могу условити даље развијање интеграционог процеса. У
том случају, снага динамике може бити прецењена. Тако Ниман на
води да свест о суверености може представљати дезинтегративну
појаву, која омета пренос надлежности на супранационални ниво.
Исто тако, ограничења на унутрашњем плану могу ометати ауто
номно деловање држава. Рецимо, владе могу бити ограничене у
деловању због притисака опозиционих партија, медија, јавности,
што може да води ка употреби вета у процесу одлучивања, или у
тражењу најмањег заједничког имениоца. Најзад, различитост др
жава чланица, како политичка, економска, демографска, тако и со
циолошка и културна, представља фактор који може бити сметња
интеграционом процесу. Усвајањем ових дезинегративних факто
ра, савремени неофункционализам настоји да надомести недоста
так класичне неофункционалистичке школе, а то је способност да
се објасне варијације у националним изборима када је реч о инте
гративном процесу.27)

ПРОЦЕС ПРОШИРЕЊА ЕУ И
КОНЦЕПТ ПРЕЛИВАЊА
Процес проширења ЕЗ/ЕУ је, како истичу Шимелфениг
(Frank Schimmelfennig) и Седелмајер (Ulrich Sedelmeier), кључ
ни политички процес, како за Унију, тако и за међународнe одно
се Европе у целини.28) Ипак, до краја хладног рата, проширење је
схватано као једноставни процес придодавања нових чланица у ЕЗ,
те и није био предмет посебног теоријског разматрања. Од почетка
90-тих година, међутим, број кандидата и чланица је драматично
повећан. Најпре су 1995. године примљене три чланице Европ
Studies, vol. 47, n° 4, 2009, p. 792; Paul Stephenson, «Let’s get physical: the European Com
mission and cultivated spillover in completing the single market’s transport infrastructure»,
Journal of European Public Policy, vol. 17, n° 7, 2010, p.1043.
27) Arne Niemann, Explaining Decisions in the European Union, op. cit., pp. 48-50.
28) Frank Scimmelfennig, Ulrich Sedelmeier, «The Politics of EU Enlargement. Theoretical and
Comparative Perspectives», in Frank Scimmelfennig, Ulrich Sedelmeier (eds.), The Politics
of European Union Enlargement. Theoretical Approaches, Routledge, London, 2005, p. 3.
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ске зоне слободне трговине (Аустрија, Шведска, Финска), затим је
2004. године уследио нови талас проширења на земље централне
и источне Европе и медитеранско подручје (Кипар, Малта), који
је имао за резултат пријем нових десет чланица у ЕУ, да би 2007.
године још две државе, Бугарска и Румунија, постале чланице ЕУ.
Процес проширења се даље наставља на земље западног Балка
на, са развојем Процеса стабилизације и придруживања. Динамика
проширења условила је превазилажење сагледавања проширења
као инкременталног процеса, јер је ширење Уније захтевало ра
дикалне измене њене структуре и политика. Отуда је неопходна
и «ревизија» теорија европске интеграције, како би се објаснила
динамика процеса проширења. Како се, дакле, преливање може по
везати са процесом проширења ЕУ?
Пре свега, поменимо да поједини аутори сматрају да концепт
преливања није у могућности да објасни процес проширења ЕУ.
Тако Ли Мајлс (Lee Miles) сматра да су концепти функционалног
и политичког преливања релевантни за анализу унутрашње струк
туре ЕУ, али да не могу да објасне процес проширења ЕУ, те да
је неопходно узети у разматрање и концепт «спољашњег прели
вања».29) Савремена варијанта неофункционализма управо узима
у обзир могућност да преливање настане као реакција на спољно
окружење, те се овај концепт може применити и на процес проши
рења.
Када се ради о афирмативном сагледавању односа концепта
преливања и процеса проширења ЕУ, напоменимо да Филип Шми
тер, пре свега, сматра да проширење ЕУ умањује или успорава
могућност преливања, осим уколико је преливање у форми шире
ња задатака или ауторитета укључено у процес преговарања као
средство за компензовање постојећих чланица или прилагођавање
нових чланица.30) Критеријуми из Копенхагена могу представља
ти пример испуњења ове функције, и тако представљати основ за
даљу интеграцију проширене Европске уније. Политички крите
ријуми, као што су стабилност институција, владавина права и де
мократија, поштовање људских права и заштита мањина, имају за
циљ да обезбеде плуралистичке социјалне структуре и да доприне
су развоју заједничких идеолошких образаца. Исто тако, економ
ски критеријуми, као што су постојање функционалне тржишне
економије, и капацитет држава да се изборе са тржишним снагама
29) Lee Miles, «European Integration and Enlarging the European Union: A Theoretical Perspec
tive», http://aei.pitt.edu/7320/1/003011_1.pdf, p. 25.
30) Philippe Schmitter, « Neo-neofunctionalism : déjà vu, all over again », www.eui.eu/Docu
ments/DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Schmitter/NeoNeofunctionalismRev.pdf, p. 40.
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и притисцима, треба да омогуће економски развој држава кандида
та, и да поставе основе за тешњу сарадњу са ЕУ.31)
Разматрање процеса проширења ЕУ кроз неофункционали
стичку призму почива на три основне премисе. Најпре, неофунк
ционализам посматра регионалну интеграцију као процес, који
условљава постепено ширење задатака супранационалних инсти
туција. Затим, неофункционализам подвлачи значај супранацио
налних елита и интересних група у процесу интеграције. Такође,
неофункционализам сагледава интеграцију кроз призму решавања
конфликата у плуралистичком друштву. 32)
Ако пођемо од прве премисе, то значи је да проширење ЕУ
условило постепено ширење задатака супранационалних институ
ција. Отуда се проширење ЕУ може сагледати и као одређени облик
преливања. Процес проширења ЕУ је условио преиспитивање ин
ституција ЕУ и ширење овлашћења појединих институција, пошто
је повећање броја чланица усложњавало међудржавно преговара
ње и успоравало цео процес. Отуда се јавља притисак ка ширењу
супранационалног начина политичког одлучивања и институцио
налног редизајнирања. Дакле, у условима притисака, државе раз
решавају конфликте тако што делегирају власт на институције које
су образовале, и то је у складу са трећом горе наведеном премисом.
Док је институционално преуређење ЕУ, које је претходило усва
јању Уговора из Нице, било директно повезано са таласом проши
рења ЕУ 2004. године, процес проширења ЕУ може се сагледати
као фактор који је допринео повећању увођења квалификоване ве
ћине и саодлучивања у систему политичког одлучивања ЕУ и у
уговорима из Мастрихта и Амстердама, па и Лисабонског уговора.
Проширење задатака је варијанта функционалног преливања, која
подразумева појачану сарадњу у једном истом, а не у новом секто
ру, и не дешава се аутоматски, већ зависи од притисака политичког
и култивационог преливања, као неопходних подстицаја за његову
артикулацију.33)
Према класичној неофункционалистичкој теорији, као што
је већ речено, концепт функционалног преливања односи се на си
31) Catherine Macmillan, « The Application of Neofunctionalism to the Enlargement Process :
The Case of Turkey », op. cit., p. 794-795.
32) Lee Miles, John Redmond, Rene Schwok, «Integration Theory and the Enlargement of the
European Union», in Catherine Rhodes, Sonia Mazey (eds.), The State of the European Union. Building a European Polity? Lynne Rienner Publishers, London, 1995, p. 180.
33) Paul Stephenson, «Let’s get physical: the European Commission and cultivated spillover in
completing the single market’s transport infrastructure», Journal of European Public Policy,
vol. 17, n° 7, 2010, p.1043.
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туацију у којој одређена акција која је везана за одређени циљ, до
води до ситуације у којој првобитни циљ може бити остварен само
уз предузимање додатних акција, које, заузврат, стварају потребу за
даљим акцијама. Ово схватање преливања одликује одређени сте
пен аутоматизма, јер зависи од секторске повезаности. Ипак, мо
жемо да нагласимо да је процес проширења ЕУ започет као процес
економске међуповезаности, да би постепено прерастао и у поли
тички облик интеграције.34)
Оно што је новина у савременој варијанти неофункциона
листичке теорије, то је могућност да преливање може настати као
реакција на притиске из спољног окружења. Овај облик тзв. егзо
геног или спољашњег преливања наглашава улогу спољних деша
вања и трећих страна као каузалних фактора. Ово преливање може
да се повеже са већ наведеним појмом «екстернализације», који је
развио Шмитер, и који се огледа у усвајању колективних позиција
држава чланица ЕУ према трећим државама. Међутим, овај Шми
теров појам се може схватити шире, будући да функционално пре
ливање у оквиру ЕУ приморава треће државе, тј. њихове елите, да
сагледају предности чланства у ЕУ и да јачају контакте са елитама
унутар ЕУ. Тако, са напредовањем процеса интеграције, ЕУ се на
лази под притиском трећих држава, које су идентификовале потре
бу за тешњом унијом са ЕУ и теже да развију што чвршће везе са
Унијом, које ће евентуално резултовати чланством. Ово спољашње
преливање може бити «реактивно», када се елите трећих држава
противе учешћу у процесу европске интеграције, и реаг ују превас
ходно на утицај ЕУ, задржавајући притом скептицизам у погледу
супранационалних принципа и циљева, али и «проактивно», када
трећа држава, по сваку цену, жели да се укључи у процес европске
интеграције и да прихвати дугорочне циљеве ЕУ. Међутим, екстер
нализација подразумева и акције које ЕУ предузима као одговор на
спољашњи притисак. Унија реаг ује на спољне притиске повезане
са утицајем унутрашњег тржишта, тако што шири чланство, пру
жа споразуме о трговинским олакшицама, развија партнерства и
дијалог.35) У том смислу, спољно преливање може да се сагледа и
као наметнуто, када је трећа држава приморана да изврши одређе
не реформе у складу са принципима ЕУ, као предуслов за пријем у
чланство. Наметнуто преливање, подразумева, рецимо, закључење
34) Catherine Macmillan, «The Application of Neofunctionalism to the Enlargement Process: The
Case of Turkey», Journal of Common Market Studies, vol. 47, n° 4, 2009, p. 798.
35) Roy H. Ginsberg, «Conceptualizing the European Union as an International Actor: Narrowing
the Theoretical Capability-Expectations Gap», Journal of Common Market Studies, vol. 37,
n° 3, 1999, p. 437.
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споразума између ЕУ и треће државе, уз прихватање acquis com
munautaire-a, и «притискање» националних актера на суштинске
измене у домаћој политици.36)
Како се, примера ради, може објаснити приступање земаља
централне и источне Европе ЕУ кроз призму неофункционализма?
Фунцкионално преливање довело је до успостављања јединстве
ног тржишта у оквиру ЕУ, чији се утицај прелио на друге европ
ске државе, и са њима је ЕУ успоставила односе. Установљењем
одређених правила приступања чланству, које државе кандидати
треба да испуне, процес интеграције даље напредује и има своју
динамику.
Неофункционализам сматра да је процес интеграције вођен
од стране елита. То се може применити и на проширење ЕУ, јер
се ради о процесу који је такође вођен од стране елита. Процес
проширења може довести до политичког преливања кроз све веће
укључење елита, при чему оне кроз процес учења бивају охрабре
не да предузму интегративна решења. Такође, ефекти политичког
преливања могу започети и пре приступања ЕУ, јер политичке ели
те држава кандидата улазе у интеракцију са политичким елитама
држава чланица. Чланство у ЕЗ/ЕУ мења начин на који интересне
групе и владе опажају национални интерес. Отуда се политичко
преливање може десити када нове чланице и њихове политичке
елите «унесу» нове преференције у систем ЕУ.
И концепт култивационог преливања може се применити
на процес проширења ЕУ. Као што је већ речено, представници
неофункционализма су указивали на динамичну и култивациону
улогу Комисије у процесу интеграције. Улога Комисије у проце
су проширења ЕУ може оправдати неофункционалистичке тврд
ње. Комисија је у процесу проширења првобитно била задужена
за координацију финансијске помоћи у транзиционим државама,
али је постепено проширила своја овлашћења. Програм техничке
помоћи економском реструктуирању PHARE начинио је од Коми
сије својеврстан центар моћи, како у односу према земљама цен
тралне и источне Европе, тако и према државама чланицама ЕУ.37)
Тако је Комисија, преко процеса проширења, ојачала своју моћ у
систему европског управљања. Државе чланице, иако покретачке
снаге процеса проширења, у пракси су све више делегирале своја
36) Lee Miles, «European Integration and Enlarging the European Union: A Theoretical Perspec
tive», op. cit., pp. 25-26.
37) Maja Kovačević, «Primena programa bespovratne finansijske pomoći EU za zapadni Balkan
- iskustva CARDS i IPA: pouke za Srbiju», u Slobodan Samardžić (ur.), Srbija u procesu pri
druživanja Evropskoj uniji, Službeni glasnik, Beograd, 2009, str. 256.
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овлашћења на Комисију. То се посебно огледа у улози Комисије да
утврђује агенду о проширењу пре најзначајнијих састанака, као и у
процесу преговарања са државама које желе да буду чланице ЕУ.38)
Комисија је постепено преузела контролу над динамиком проце
са и истовремено развила аутономност у односу на државе чла
нице кроз образовање комплексног система за евалуац
 ију напрет
ка држава кандидата. Ово је у складу са неофункционалистичком
поставком да елите постепено почињу прихватати могућност да
одређени интереси не могу бити решени на националном нивоу,
што доводи до притисака ка преносу овлашћења на супранацио
налне институције. Примера ради, ЕУ је развила тзв. «регион
 ални
приступ» према земљама западног Балкана, који није до тада био
предуслов напретка ка ЕУ за земље централне и источне Европе.
Кључну улогу у том процесу имала је Комисија која је 1996. године
дефинисала циљеве, услове и принципе које је требало применити
на земље са којима ЕУ још није имала споразуме о придруживању.
У току 1999. године, Комисија је отишла корак даље и представила
нови, амбициознији облик регионалног приступа, назван Процес
стабилизације и придруживања, који је имао за циљ да помогне
региону западног Балкана да успостави економску и политичку
стабилност и успостави ближе везе са ЕУ. Веома значајна улога
Комисије се огледа у давању мишљења о кандидатури државе за
чланство у ЕУ, који има велики утицај на одлуку Савета министара
о стицању статуса кандидата, отпочињању преговора и самом са
држају преговарачког процеса.
Што се тиче социјалног преливања, њиме се може објаснити
чињеница да систем одлучивања, првобитно замишљен за Заједни
цу од шест и девет чланица, и поред одређених измена, и даље де
лује у Унији са 15 или 27 чланица. Процес социјализације, схваћен
као увођење актера у норме и правила дате заједнице,39) условљава
актере да делују на одговарајући начин кроз процес учења улоге,40)
тако што стичу знања која им омогућавају да делују у складу са
очекивањима. Дакле, социјализација подразумева консензус о нор
мама, идејама и вредностима, које треба да важе за одређену за
38) John O’Brennan, «Re-Conceptualising Europe: Social constructivism and EU Enlargement»,
in Pierre Willa, Nicolas Levrat (eds.), Actors and Models. Assessing the European Union’s Ex
ternal Capability and Influence, Institut européen de l’Université de Genève, Genève, 2001, p.
184.
39) Jeffrey Checkel, «International Institutions and Socialization in Europe : Introduction and
Framework», International Organization, vol. 59, n° 4, 2005, p. 804.
40) Jeffrey Checkel, «Why Comply? Social Learning and European Identity Change», Internati
onal Organization, vol. 55, n° 3, 2001, pp. 553-588.
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једницу, и када се дође до тог консензуса, те норме се «утискују»
у заједницу. Отуда процес социјализације може да апсорбује одре
ђене тешкоће у систему одлучивања након пријема великог броја
држава у кратком року, јер ће нове чланице бити постепено «соци
јализоване».
Приликом анализе процеса проширења кроз призму нео
функционализма, потребно је размотрити и алтернативе концеп
ту преливања, на које су упућивали Шмитер и Ниман. Када једна
држава аплицира за чланство у ЕУ, не постоји гаранција да ће ин
теграција, у виду пуноправног чланства, бити и остварена. Про
цес проширења може исто тако да резултује и деловањем дезин
теграционих снага, јер је интеграција схваћена као дијалектички
процес. Тако, свест о суверености може представљати дезинтегра
тивну појаву, која омета пренос надлежности на супранационални
ниво. У случају аплицирања неке државе за чланство у ЕУ, то може
евентуално да води ка употреби вета од стране неких држава чла
ница ЕУ, или у тражењу најмањег заједничког имениоца. То може,
заузврат, да изазове појаву евроскептицизма у држави која жели
да постане чланица ЕУ. Затим, ограничења на унутрашњем пла
ну могу ометати аутономно деловање држава, и ограничити их у
деловању због притисака опозиционих партија, медија, јавности,
или, пак, структуралних ограничења.41) Рецимо, јавно мњење може
представљати главну дезинтеграциону снагу у процесу прошире
ња ЕУ, у случају одсуства подршке кандидатури или чланству неке
државе у ЕУ. То се може одразити као притисак на владу која ће
успорити реформски процес. Такође, различитост држава члани
ца је посебно изражена у процесу постепеног проширења Европ
ске уније. Даље проширење ЕУ повећава различитост национал
них интереса и идеолошких перспектива држава чланица. Отуда
се процес проширења ЕУ може завршити као процес супротан
преливању (spillback). Ово објашњава и споро напредовање неких
држава у процесу придруживања ЕУ. Ипак,савремени неофункци
онализам не потцењује националну димензију у процесу прошире
ња, како то сматрају представници теорије међувладиних односа,
већ сматра да актери улазе у нове односе на основу рационалног
избора, али су њихови интереси и идентитети конституисани и од
материјалних и од когнитивних структура, њихове преференције
су обликоване социјалном интеракцијом и структурама, нормама
и правилима.
41) Arne Niemann, «Dynamics and Countervailing Pressures of Visa, Asylum and Immigration
Policy Treaty Revision: Explaining Change and Stagnation from the Amsterdam ICG to the
ICG of 2003-04», Journal of Common Market Studies, vol. 46, n° 3, 2008, p. 564.
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*
*      *
Процес проширења ЕУ, упркос његовом значају, још увек је
занемарена област теоријског разматрања. Динамика проширења
условила је превазилажење његовог сагледавања као инкремен
талног процеса, јер је ширење Уније захтевало радикалне измене
њене структуре и политика. Отуда је неопходна и «ревизија» тео
рија европске интеграције, како би се објаснила динамика проце
са проширења. Док се класични неофункционализам био превише
усмерен на ендогене факторе, тј. унутрашње покретачке снаге ин
теграције, савремени неофункционализам узима у обзир и егзоге
не факторе, тј. спољно окружење. Неофункционалистички концепт
преливања притом може представљати користан аналитички оквир
за разумевање процеса проширења ЕУ. Савремени неофункциона
лизам одбацује аутоматизам у концепту преливања, који означава
притиске ка даљој интеграцији у другим секторима, али и притиске
за јачање сарадње у једном истом сектору. Ови функционални при
тисци, међутим, не одређују понашање актера у неком механичком
или предвидљивом облику, већ актери треба да их опазе као такве
и реагују на њих. Савремена варијанта неофункционализма узима
у обзир могућност да преливање настане као реакција на спољно
окружење, те је отуда овај концепт применљив и на процес проши
рења ЕУ који се може сагледати као «унутрашње» преливање, које
се одвија у оквиру ЕУ, али и као «спољашње» преливање изван
њених граница. Када говоримо о унутрашњем преливању, може
се констатовати да је проширење ЕУ условило постепено шире
ње задатака супранационалних институција. Проширење задатака
је варијанта функционалног преливања, која подразумева појача
ну сарадњу у једном истом, а не у новом сектору, и не дешава се
аутоматски, већ зависи од притисака политичког и култивационог
преливања, као неопходних подстицаја за његову артикулацију. Та
кође, култивационо и социјално преливање се могу применити на
процес проширења ЕУ. Када је реч о спољашњем преливању, оно
се одвија изван граница ЕУ, и огледа се у приближавању трећих др
жава ЕУ, које резултује и евентуалним чланством. Притом овај кон
цепт преливања може да се повеже са појмом «екстернализације»,
који је развио Шмитер, и који се огледа у усвајању колективних по
зиција држава чланица ЕУ према трећим државама. Међутим, овај
појам треба схватити шире, јер функционално преливање у оквиру
ЕУ приморава треће државе, тј. њихове елите, да сагледају предно
сти чланства у ЕУ и да јачају контакте са елитама унутар ЕУ.
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Оно што је предност савременог неофункционализма, то је
да интеграцију сагледава као дијалектички процес, који има своју
динамику на који утичу и дезинтеграционе снаге. Процес проши
рења може тако да резултује и деловањем дезинтеграционих снага,
јер је интеграција схваћена као дијалектички процес. Због дезинте
грационих снага, процес проширења ЕУ изгледа успорен, а европ
ска перспектива није подједнако извесна за све земље кандидате.
Примера ради, свест о суверености може представљати дезинте
гративну појаву, која омета пренос надлежности на супранацио
нални ниво. Исто тако, деловање држава може бити ограничено
због притисака опозиционих партија, медија, јавности, или, пак,
структуралних ограничења. Не треба заборавити и да је разли
читост држава чланица посебно изражена у процесу постепеног
проширења Европске уније. Даље проширење ЕУ повећава разли
читост националних интереса и идеолошких перспектива држава
чланица, и то је основна замерка теорије међувладиних односа
неофункционализму. Међутим, савремена варијанта неофункци
онализма не потцењује националну димензију у процесу проши
рења, већ сматра да актери улазе у нове односе на основу рацио
налног избора, али теже да развију одређене норме и идентитете и
могу да мењају своје преференције услед интеракције.

Dejana M. Vukcevic, Misa Stojadinovic
LE PROCESSUS D’ELARGISSEMENT DE
L’UE: CONCEPT DE «SPILLOVER»
Sommaire
Dans cet article, les auteurs envisagent la ques tion de l’élargisse
ment de l’Union européenne. Est-ce que le processus d’élargissement de
l’UE peut être envisagé et expliqué du point de vue néofonctionnaliste?
Les auteurs soulignent, dans cette étude, certaines ambiguïtés de l’école
néofonctionnaliste classique, et considèrent que le néofonctionnalisme
contemporain peut constituer un cadre analytique approprié pour ex
pliquer le dynamique du processus d’élargissement de l’UE. L’article
sera divisé en deux parties. Dans la première, les auteurs analysent le
concept de «spillover» en tant que base de la logique néofonctionnali
ste. Partant de la compréhension de ce concept dans la théorie néofon
ctionnaliste classique, on en indiquera certaines faiblesses et l’impor
tance de la redéfinition de ce concept dans la théorie néofonctionnaliste
contemporaine. Dans la deuxième, les auteurs cherchent à expliquer le
processus d’élargissement de l’UE par le biais de la logique du concept
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de spillover. Le point principal est que le concept de spillover n’est pas
d’importance seulement pour l’analyse de la structure interne de l’UE,
mais aussi pour le processus d’élargissement de l’UE, qui peut être en
visagé sous un double aspect : comme «spillover interne», à l’intérieur
de l’UE, et comme «spillover externe», en dehors de l’UE.
Mots-clefs: acteurs politiques, élargissement de l’UE, néofonctionnalisme,
spillover, identité, intégration européenne, institutions politiques.
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Résumé
Le processus d’élargissement de l’UE a longtemps été considéré
comme un processus incrémental, qui n a pas été l’objet de la recher
che théorique. La dynamique de l’élargissement de l’UE a entraîné le
dépassement de sa perception comme un processus incrémental, parce
que l’expansion de l’Union exige des changements radicaux dans sa
structure et ses politiques. Il est donc nécessaire d’envisager la «révi
sion» de la théorie de l’intégration européenne, afin d’expliquer la dyna
mique du processus d’élargissement. Alors que la théorie néofonction
naliste classique était trop axée sur les facteurs endogènes, c.a.d. des
forces internes de l’intégration, le néofonctionnalisme moderne prend
en compte les facteurs exogènes, c.a.d. l’environnement extérieu r. Le
concept néofonctionnaliste de «spillover» peut être un cadre analytique
utile pour la compréhension du processus d’élargissement de l’UE. La
variante moderne du néofonctionnalisme envisage la forme de «spillo
ver interne, qui se déroule au sein de l’UE, et spillover «externe», qui
se répand au-delà de ses frontières. Quant au concept de spillover inter
ne, on constate que l’élargissement de l’UE a provoqué une expansion
graduelle des tâches des institutions supranationales. L’extension des
tâches représente une variante du spillover fonctionnel qui se réalise
par une coopération accrue dans le même secteur, et ne se fait pas auto
matiquement, mais dépend des pressions de spillover politique et du
processus d’engrenage. De même, le spillover social et cultivé peut être
appliqués au processus d’élargissement de l’UE. En ce qui concerne le
concept du spillover externe, il peut être connecté avec le concept de
«l’externalisation», développé par Schmitter. Toutefois, ce terme de
vrait être compris au sens large, car le spillover fonctionnel au sein de
l’UE force les pays tiers, c.a.d. leurs élites, de revoir les avantages de
l’adhésion à l’UE et de renforcer les contacts avec les élites dans l’UE.
Pour le néofonctionnalisme moderne, le processus d’élargisse
ment de l’UE peut aussi être le résultat des forces de désintégration,
car l’intégration est comprise comme un processus dialectique. Ain
si, le processus d’élargissement de l’UE semble lent, et la perspective
européenne n’est pas aussi certaine pour tous les pays candidats. Par
exemple, le sens de la souveraineté peut être une force de désintégra
tion, qui interfère avec le transfert de compétences vers le niveau su
pranational. De même, l’action des Etats peut être limitée en raison de
la pression des partis d’opposition, des médias, du public, ou plutôt des
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contraintes structurelles. Il ne faut pas oublier que la diversité des États
membres est particulièrement forte dans le processus d’élargissement
de l’Union européenne. Élargissement de l’UE accroît la diversité des
intérêts nationaux et les perspectives idéologiques des États membres.
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